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11..  AALLAAPPAADDAATTOOKK  

1.1. AZ ÉRINTETT TERÜLET 

 

 

Település Megye Kistérség Érintett KÖTEVIFE 

Aszód Pest Galga-völgy 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

 

Telephely neve: HM bezárt Petőfi Sándor laktanya 

Telephely címe: 2170 Aszód Hatvani út 2. 

Helyrajzi száma: Aszód hrsz.: 07 

Terület nagysága: 177 085 m2 

Súlypontjának EOV koordinátái:   Y: 684 338– X: 256 590 

Sarokpontjainak EOV koordinátái: 1. Y: 683 939– X: 256 363 

      2. Y: 684 391– X: 256 904 

3. Y: 684 664– X: 256 594 

4. Y: 684 264– X: 256 316 

 

A terület elhelyezkedését bemutató EOTR M=1:10 000 méretarányú térkép alapján 

készített átnézetes helyszínrajzot az 1.1. sz. mellékletben helyeztük el.  
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1.2. AZ ÉRINTETT TERÜLET TULAJDONOSÁNAK, HASZNÁLÓJÁNAK 
ADATAI 

Az érintett területek tulajdoni lapjainak másolata az 1.2. mellékletben található. 

1.2.1. EGYÉB ÉRINTETT TERÜLETEK ADATAI  

A munkálatok egyéb területeket nem érintettek. 

1.3. A TÉNYFELTÁRÁSRA KÖTELEZETT ADATAI 

Tényfeltárásra kötelezett: 

   HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 

   1135 Budapest, Lehel u. 35-37.. 

1.4. A TÉNYFELTÁRÁS VÉGZŐJÉNEK ADATAI 

Projektmenedzser: 

Szervezet neve: Agruniver Holding Kft. 

Cím: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2. 

Képviselő: Dr. Kriszt Balázs ügyvezető igazgató 

Projektvezető: Kristyán Róbert irányító mérnök  

Telefon: +36-28-417-463,      +36-30-378-7402 

Fax: +36-28-415-964 

E-mail: info@agruniverholding.hu 

Megbízás az 1.4. sz. mellékletben található. 
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22..  EELLŐŐZZMMÉÉNNYYEEKK  

2.1. A KORÁBBAN ELVÉGZETT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ 
MUNKÁLATOK BEMUTATÁSA 

2005. évben a Magyar Honvédség 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred a laktanya 

bezárásával, felszámolásával kapcsolatos előzetes környezetvédelmi értékelés 

tárgyú dokumentációt nyújtott be a Közép–Duna-völgyi KTVF-hez. 

2006. évben hiánypótlás keretében a VITUKI Innosystem kft. 2001-ben készített 

teljes körű környezeti állapotfelmérése is benyújtásra került a Felügyelőséghez. A 

dokumentációban ismertetett eredmények alapján szennyezettség valószínűsíthető 

felszíni víz és talajnak nem minősülő földtani közeg esetén 2 ponton 2 mintában. 

Ezért a hatóság részletes tényfeltárás végzésére adott ki kötelezést KTVF: 41.673–

1/2009. számon (2.1. sz. melléklet). 

Jelen dokumentáció a részletes tényfeltárás vizsgálatainak eredményeit tartalmazza. 



HHMM  AASSZZÓÓDD    TTÉÉNNYYFFEELLTTÁÁRRÁÁSSII  ZZÁÁRRÓÓDDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ 

AAGGRRUUNNIIVVEERR  HHOOLLDDIINNGG  KKFFTT..    99//3355 

33..  AAZZ  ÉÉRRIINNTTEETTTT  TTEERRÜÜLLEETT  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  

3.1. A TERÜLETHASZNÁLAT TÖRTÉNETE 

3.1.1. A TERÜLETHASZNÁLAT TÖRTÉNETE 

A területen, 2005. évi bezárásáig, a MH 40 Galga Vezetésbiztosító Ezred működött. 

A laktanya területén az alábbi technológiai rendszerek üzemeltek: 

• Üzemanyag tárolás és kiszolgálás (2 db 4 m3, 6 db 50 m3, 11 db 25 m3 tartály, 

benzin, mosóbenzin, gázolaj, motorolaj és hidraulikai olaj tárolása) 

• Raktározás 

• Jármű karbantartás, festés (külső kézi gépjárműmosó) 

• Vízellátási létesítmények 

• Szennyvízelvezetés 

• Csapadékvíz elvezetés és kezelés 

• Fűtési rendszerek 

• Utak, közművek, nyomvonalas létesítmények 
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3.2. A TERÜLET FÖLDRAJZI, ÉGHAJLATI, TALAJTANI, FÖLDTANI, 
VÍZFÖLDTANI ADOTTSÁGAI, AZ ÉLŐVILÁG, AZ ÉPÍTETT 
KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 

3.2.1. ÁLTALÁNOS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A vizsgált terület Magyarország kistájainak katasztere szerint a Galga-völgy kistájhoz 

tartozik, mely Nógrád és Pest megyében található, területe 90 km2.  

 

3.2.1.1. DOMBORZAT 

A kistáj 122-255 m közötti tengerszint feletti magasságú, megközelítően É-D irányú 

folyóvölgy. Átlagos szélessége 1,5 km. Az átlagos relatív relief 56 m/km2, a Galga 

felső folyása mentén 100-120 m/km2 közötti, a kistáj D-i részén 40 m/km2 közötti. 

3.2.1.2. ÁLTALÁNOS FÖLDTAN, GEOLÓGIA 

A Galga folyó egész hosszában tektonikusan előre jelzett völgyben folyik, 

völgyhálózata fiatal, újpleisztocén kori. A Galgaguta-Acsa közötti É-D-i irányú 

folyószakasz meredek bal partján gyakoriak a bádeni andezitkúp-maradványok és az 

andezitből álló magaslatok. A völgy az Acsa és Püspökhatvan közötti szakaszon 

megtörik, befordul az Acsai-völgy Ny-K-i törésébe, majd a Csibaj-hegy 

andezittömege előtt újra D-re fordul. A völgyet alacsony, fiatal pleisztocén (II/a, II/b. 

sz.) teraszok kísérik, melyek különösen Galgamácsa és Domony környékén 

jellemzőek. A magasabb teraszok közül legfeljebb a löszfedte III. sz. teraszt lehet 

azonosítani. 

3.2.1.3. VIZEK 

 A névadó Galga folyó teljes vízgyűjtő területe 568 km2. Mellékvizek: Berceli-, Sápi-, 

Sinkár-, Némedi- és Egres-patak. A nagyobb áradásokat a hóolvadás okozza, a 

júniusi esőzések árhulláma kisebb. 
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A völgy legnagyobb forrása a galgamácsai Kőárok-forrás (100 l/p). Talajvize az 

éghajlati és földtani felépítés miatt kevés. A talajvíz általában a völgytalp alatt 2-3 m-

re megtalálható. 

A völgy sávjának rétegvízkészlete sem jelentős. 

3.2.1.4. ÉGHAJLAT 

A völgy É-i része mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz éghajlatú, a D-i része 

mérsékelten meleg-száraz. 

Az évi napfénytartam É-on kevéssel 1900 óra alatti, D-en 1900 óra körüli, ebből 760-

770 óra napsütésre nyáron, 170-180 órára télen számíthatunk. 

Az évi középhőmérséklet É-on 9,5, D-en 10,0 oC körül van, a vegetációs időszakban 

pedig 16,2-16,7 oC közé esik. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 32,0-

33,0 oC, a minimumoké –16 - -17 oC. 

Évi csapadékösszeg átlaga 550 mm körüli, ebből 330 mm várható a vegetációs 

időszakban. 

Gyakoriak a völggyel párhuzamos szélirányok, a szélsebesség 2 m/s körüli. 

3.2.1.5. NÖVÉNYZET 

A terület potenciális vegetációja a folyómenti fűz-éger ligeterdő. Ebből napjainkban 

alig maradt állomány, helyette magaskórós növényzet, mocsárrét, esetleg pionír 

fűzcserjés található. 

3.2.1.6. TALAJTANI ADOTTSÁGOK 

A Galga-völgy É-D-i irányú keskeny kistája a közbeékelődött andezitkúpok miatt 

kanyargós vonalú. Fiatal teraszainak nagy részét lösz fedi, amelyen a kistáj uralkodó 

típusa, a barnaföld (50%) található. Ennek összetétele vályog vagy homokos vályog, 

vízgazdálkodásuk kedvező. Erdősültségük kb. 5 %-os, zömmel szántóként (79 %), 

kis hányadban legelőként (3 %) hasznosíthatók. Erodáltságuk változó mértékű. Az 

erózió vagy a mezőgazdasági művelés következtében visszameszeződött változataik 

főként a Galga K-i lejtőin találhatók. A völgyben Ikladig karbonátos nyers öntéstalajok 

(33 %) ékelődnek keskeny sávban a Ny-i Cserhát dombjai közé. A felszíntől 
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karbonátos, agyagos vályog mechanikai összetételű nyers öntés talajok akár 65 %-a 

szántóként hasznosítható. 

Ikladtól D-re, ahol a völgy kiszélesedik, a homokos vályog mechanikai összetételű, a 

homokokra jellemző vízgazdálkodású, karbonátos, akár 56 %-ban szántóként vagy 

rétként hasznosítható réti talajok fordulnak elő. 

Bag környékén karbonátos futóhomok talaj (1 %) található, amely szőlőterületként 

(28 %) és szántóként (51 %) hasznosítható.  

 

3.2.1.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

3.2.1.7.1 KÖZLEKEDÉS 

Döntően félperiferikus, ám a D-i peremén arteriális, ill. csomóponti (Aszód) 

közlekedési hálózati helyzetű terület. A kistáj településeit felfűző É-D-i irányú közúti 

forgalmi tengelyben fut az Aszód-Balassagyarmat vasúti mellékvonal 33 km-es 

szakasza is, amelynek Galgamácsánál Ny felé (Vácrátót) elágazása van. Aszód 

közelében találkozik az M3-as autópálya, a 3. sz. elsőrendű főút és a Budapest-

Miskolc vasúti fővonal, amelyek rövid szakaszai DNy-ÉK irányban szelik át a kistáj 

DK-i peremét. A kistáj települései Aszód felé rendelkeznek kedvező közúti és vasúti 

elérhetőséggel. Állami közútjainak hossza 72 km, amelyből 10 km (14 %) autópálya, 

ill. elsőrendű főút. Vasútvonalainak hossza 43 km, amelynek 49 %-a villamosított. 

Valamennyi település rendelkezik vasútállomással, ill. vasúti megállóhellyel. 

3.2.1.7.2 TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 

A földrajzi energiákban gazdag, hosszú, keskeny völgyben az átlagosnál jóval 

sűrűbb településhálózat alakult ki, 100 km2-re 11 település jut. Ezek többsége 

közepes méretű (1000-3000 lakos) falu, s van városi jogállású település is (Aszód, 

2001: 6428 lakos). A városi lakosság aránya azonban alacsony (2001: 28,5 %). A 

falvak átlagos lélekszáma meghaladja az 1600 főt. A sűrű településhálózat és a 

viszonylag népes települések következtében a beépített területek aránya kb. 13 % 

(2001). 
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3.2.1.8. NÉPESSÉG 

A sűrű településhálózat magas népsűrűséggel társul (2001: 103 fő/km2). A 

népességmaximum éve 1970, azóta a lakosság minimális mértékben csökkent 

(2001: 22503 fő). 

A kistáj etnikai szerkezete meglehetősen összetett: a magyarok aránya 2001-ben 90 

%, mögöttük a szlovákok következnek (3,8 %, de Galgagután 40 % fölötti az 

arányuk). A cigányság részesedése 2,8 %, legnagyobb, közel 300 fős közösségük 

Bagon él. Említést érdemelnek a németek is (1,5 %), központi településük Iklad. 

3.3. A FELTÁRÁSHOZ IGÉNYBEVETT ESZKÖZÖK, LÉTESÍTMÉNYEK 
MŰSZAKI ADATAI 

A talaj- és talajvízmintákat száraz fúrási technológiával, gépi fúró berendezés 

segítségével vettük. A gépi fúrásokat az Agruniver Holding Kft. saját 

fúróberendezésével végeztük, 190 mm fúrási átmérővel. A furatokba az ismételt 

talajvíz mintavétel lehetőségét megteremtve 125 mm átmérőjű PVC béléscsövet 

építettünk be, melyet a talajvíz zónájának környezetében 0,75 mm résmérettel 

ellátott szűrőcsővel láttuk el. A béléscsövet a rétegsorok figyelembevételével 

szűrőztük, a szűrőcső köré 1,0-2,0 mm átmérőjű, mosott, osztályozott szűrőkavicsot 

töltöttünk. 

A furatok koordinátáit az alábbi táblázat tartalmazza, a fúráspontok térbeli 

elhelyezkedése a 3.1. sz. mellékletbe csatolt térképvázlaton azonosítható: 

3.1. sz. táblázat: A mintavételi pontok koordinátái 

Név EOV Y EOV X Csőperem mBf Terep mBf 

A-1 684562 256501 172,6 172,14 

A-2 684507 256516 173,1 172,53 

A-3 684589 256562 170,47 170,00 

A-4 684521 256682 169,62 169,23 

A-5 684455 256722 171,27 170,96 

A-6 684167 256572 175,64 174,57 
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A fúrási naplók másolatai a 3.2. sz. mellékletben találhatóak.  

3.4. A TERÜLET ÉRZÉKENYSÉGI BESOROLÁSA 

Az érintett terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez kapcsolódó 7/2005. (III.1.) 

KvVM rendelet ún. településsoros érzékenységi besorolása alapján az 

„2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület” kategóriába 

tartozik. 

Az Agruniver Holding Kft. elvégezte az érintett terület lokális érzékenységi vizsgálatát 

a VITUKI RT. által készített, 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi 

térkép alapján. Eszerint a tényleges érzékenységi besorolás a felszín alatti víz 

szempontjából érzékeny terület, pontosabban a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

2. sz. melléklete szerint: 

2a, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a  

20 mm/évet.  
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44..  AA  TTÉÉNNYYFFEELLTTÁÁRRÁÁSS  MMÓÓDDSSZZEERRTTAANNAA  

4.1. A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN VÉGZETT VIZSGÁLATOK 
MÓDSZERTANA 

A részletes környezeti tényfeltárás során a következő vizsgálatokat végeztük el: 

• talajmintavétel, 

••  talajvíz nyomásszint mérések,  

••  talajvíz mintavétel,  

••  laboratóriumi vizsgálatok.  

••  geodéziai vizsgálatok  

4.1.1. TALAJMINTAVÉTEL 

A talaj- és talajvíz mintavételt az Agruniver Holding Kft. munkatársai végezték (NAT 

által NAT-1-1354/2007 számon akkreditált mintavételi szervezet). A talaj és 

talajvíz mintákat az MSZ 21470-1:1998, MSZ-21464:1998 és MSZ EN ISO/IEC 

17025:2001 számú szabványokban foglaltak szerint vettük. A mintavétel és 

dokumentációja megfelelt az Agruniver Holding Kft. integrált akkreditációs, valamint 

minőség – ISO 9001 és környezet – ISO 14001 irányítási rendszereiben előírtaknak. 

Az Agruniver Holding Kft. NAT-7-0020/2007 számon akkreditált a következő 

területekre: 

� talaj, felszíni víz, felszín alatti víz, felszíni víz üledéke, szennyvíz, 

szennyvíziszap, veszélyes hulladék, települési szilárd hulladék mintavétele 

fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők), 

toxikológiai (ökotoxikológiai) és mikrobiológiai vizsgálatok céljából; 
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� ivóvíz mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen 

mikroszennyezők), mikroszkópos biológiai, toxikológiai és mikrobiológiai 

vizsgálatok céljából; 

� talaj, felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz, szennyvíz helyszíni vizsgálata. 

 

A megvett mintákat a NAT által NAT-1-1398/2008 számon akkreditált, WESSLING 

Hungary Kft. laboratóriumba szállítottuk laboratóriumi vizsgálatokra. 

 

A talajmintavételhez szükséges eszközök: 

– fúrószerszám, 

– mintavételi eszköz, 

− mintatároló edény (mintavételi tervnek megfelelően), 

− hűtőtáska, nyáron hűtőakkumulátor, 

− fúrási napló. 

 

A mintavétel menete (kémiai laboratóriumi vizsgálatra): 

A mintákat gépi-, ill. kézi fúróberendezéssel, száraz fúrási technológiával, 160 ill. 100 

mm átmérőjű kanálfúró segítségével vettük. A fúrandó kőzet tulajdonságaitól függően 

az ahhoz legjobban alkalmazkodó, változó alakú és kiképzésű kanálfúró-fejeket 

használtunk. A furatokból az előzetesen összeállított mintavételi terv alapján 

végeztük el a talajmintavételt. A mintavétel során spatulával a vizsgálat céljától függő 

(250-500 g/minta) tömegű talajt emeltünk ki a furadékból, oly módon, hogy az 

reprezentálja az adott réteget. A furat aktuális mélységét a mintavétel előtt a 

fúrószáron elhelyezett jelölés segítségével ellenőriztük. A kiemelt talajt a mintavevő 

eszközből a vizsgálólaboratórium által adott mintatároló edénybe töltöttük át. A 

mintatároló edényt egyértelmű azonosító jelzéssel láttuk el, majd lezártuk. 

4.1.2. TALAJVÍZ NYOMÁSSZINT MÉRÉS 

A vízszintmérés a MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabványnak megfelelően történt. A 

vízszintmérést Eijkelkamp típusú vízszintmérő berendezéssel végeztük. A leolvasott 

vízszintet a mintavételi pont csőperemének, mint viszonyítási pontnak Balti tenger 
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feletti magassági értékével korrigáltuk. A korrigált vízszintet abszolút, Balti tenger 

feletti magasságban adtuk meg. 

 

4.1.3. TALAJVÍZ MINTAVÉTEL 

A talajvíz mintavétel a MSZ-21464:1998 és MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 

szabványoknak megfelelően történik. 

 

A mintavételhez használt eszközök: 

− szivattyú (PERSZI); 

− mintavételi eszköz (bailer 1,0 L-es); 

− mintatároló edény (mintavételi tervnek megfelelően); 

− hűtőtáska, hűtőakkumulátor. 

 

A mintavétel menete (kémiai laboratóriumi vizsgálatra): 

A talajvíz mintákat tisztító szivattyúzást követően vettük. A tisztító szivattyúzást 

búvárszivattyúval végeztük. A mintavétel teflon bailerrel történt. A vízzel telt bailerből 

a vizet a leeresztő csonk segítségével a laboratórium által előkészített mintatároló 

edénybe eresztettük. 

 

4.1.4. TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK 

A területre jellemző rétegsorok és azok tulajdonságainak még teljeskörűbb 

megismeréséhez talajmechanikai vizsgálatokat is elvégeztünk a furatokból megvett 

talajminták egy részén. A talajmechanikai vizsgálatok során meghatározásra került a 

plasztikus index, a hézagtérfogat, a szabad hézagtérfogat, valamint a k 

(szivárgási tényező). 
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1. A plasztikus index agyagos kőzetek esetén az agyagszerű viselkedés 

mérőszáma. 

 

A plasztikus index meghatározásának módja a következő: az agyagkőzet, 

víztartalmát növelve, előbb szilárd állapotú, majd az agyagásványok minőségi és 

mennyiségi viszonyaitól függően más-más víztartalom mellett, hidroplasztikussá 

válik, gyúrható lesz. Tovább növelve a víztartalmat, éles határ nélkül folyamatosan 

átmegy folyós állapotba (alakját gravitációs hatásra változtatja). Ip az a víztartalom 

intervallum, amelyen belül az agyag plasztikus konzisztenciájú. 

Meghatározás: 

a.) szilárd – plasztikus határsodrási próba: plasztikus agyagot sodrunk nedvszívó 

alapon így csökkentve a víztartalmat. Közben a 3 mm vastag hurkákkal hajlítási 

próbákat végzünk: ha még hajlik, plasztikus; ha törik, szilárd. Az éppen határon lévő 

hurkákkal meghatározzuk a víztartalmat 105 °C – on 2 órán át szárítva. 

( ) ( )

( )
100

%
×

−
=

tömegnedves

tömegszáraztömegnedves
W  

b.) plasztikus – folyós határ: speciális céleszközzel, a Cassagrande – készülékkel 

történik. A készülék összes anyaga, alakja és mérete, valamint a folyamata 

szabványosított. Egy gömbsüveg alakú csészébe beledolgozzuk a plasztikus folyási 

határ körüli állapotú agyagot, ebbe céleszközzel vályút készítünk, majd 1cm 

magasról a csészét keménygumi (ebonit) alapra ejtegetve figyeljük, hogy hány 

ütésnél csúszik össze 1 cm hosszan a vályú alja. Ha 25 ütésnél, akkor éppen a 

határon van az agyag víztartalma. A vizsgálatnál a 25 ütésszámra való összecsúszás 

sok változtatással érhető csak el. A víztartalom és az ütésszám között 

szemilogaritmikus léptékben lineáris az összefüggés: meghatározzuk a víztartalmat 

egy folyós és egy plasztikus állapotban lévő mintán, feljegyezzük az ütésszámot, az 

adatpárokat felvisszük szemilogaritmikus milliméterpapírra, ahol a pontokat 

összekötő egyenes segítségével meghatározzuk a 25 ütésszámhoz tartozó 

víztartalmat. 

 

2. Porozitás a talajban lévő vízzel és/ vagy levegővel kitöltött hézagok térfogatának 

és az összes térfogatának viszonyszáma. 
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Szemcsetérfogat = Vsz szilárdszemcsék tényleges nettó térfogata 

Pórustérfogat = Vp pórusok térfogata 

Halmaztérfogat = V a szemcsehalmaz együttes térfogata = Vsz + Vp  

[ ]

( )

V

V

V

VV
Porozitás

psz

n

100100 ×
=

×−
=  

Meghatározás: olyan edénybe, mely alul kifolyószeleppel van elzárva, helyezzük a 

mintát, amit előzőleg 105 0C–on 2 órán át szárítottunk. Az edény mérőhengerszerű, 

az összes térfogatot (V = Vsz + Vp) le tudjuk olvasni. Bürettából lassan vizet 

csepegtetünk, az edény oldalán lecsurgatva, hogy ne zárjon be buborékot, a minta 

telítéséig.  

A fogyott víz: Vp így Vsz = V - Vp 

Majd kinyitjuk az alsó leeresztő szelepet, és mérőhengerben fogjuk fel a 

gravitációsan kifolyó vizet: Vg 

Homoknál a kifolyás gyors, és az utócsepegés is időben véges, agyagos homoknál a 

kicsepegés lassú és időben elhúzódó. 

 

3. A szivárgási tényező jellemzi a legjobban egy képződmény vízvezető-

képességét. 

 

A laboratóriumi mérések lehetnek: 

a) Közvetlenek: permeabiméterben szivárgást hozunk létre, és mérjük a 

paramétereket; 

b) Közvetettek: egyéb kőzetfizikai mérések adatainak felhasználásával 

számoljuk az eredményt. 

Permeabiméteres mérés: 

Végrehajtható állandó víznyomáson, jó vezetőképességű kőzeteken és 

változó víznyomáson, kis vezetőképességű kőzeteken. Utóbbi elleni jogos kritika, 

hogy a változó víznyomás (J) több szivárgási tartományt is harántolhat. 
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A szabvány mintatartót (40 mm átmérőjű, 50 mm magas henger) alul-felül 

szűrők zárják. A nyomáskülönbség beállítható (állandó víznyomás) vagy mérhető 

(változó víznyomás), stopperórával mérjük az időt és mérőhengerrel az 

időegységhez tartozó víztérfogatot.  

A számítás menete: 

Állandó víznyomáson: 

F

L

pp

q
hk **

21
−

=  

L= minta hossza 

F= minta áramlása merőleges felületre 

q= folyadékáram 

h= dinamikai viszkozitás 

p1-p2=nyomáskülönbség 

Változó víznyomáson: 

2

1

12

ln*
1

*
h

h

ttF

L
k

−
=  

h1= a t1 időhöz tartozó vízoszlop magassága 

h2= a t2 időhöz tartozó vízoszlop magassága 

Közvetett módszerrel történő vezetőképesség számításánál általában irányadó, hogy 

laza kőzeteknél a szemcseeloszlásból, kötött kőzeteknél a plasztikus indexből 

indulunk ki, és mindkét esetben szerepe lehet a porozitásnak. 

 

4.2. A TÉNYFELTÁRÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSEKOR 
ALKAMAZOTT MÓDSZEREK, SZOFTVEREK 

A kapott eredmények feldolgozása Microsoft Word és Excel programok segítségével 

történt. A talajvíz szivárgási térképeket Surfer 9 szoftver alkalmazásával végeztük. 
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A mintavételi pontok EOV X és Y koordinátáinak meghatározását szubméter 

pontosságú SOKKIA AXIS3 típusú Global Position System műszerrel végeztük, a 

Balti feletti magasság meghatározásához Sokkia C310 típusú szintező műszert 

használtunk. 

A tényfeltárási záródokumentációt a 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. 7. mellékletében 

meghatározott formai és tartalmi követelmények szerint állítottuk össze. 
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55..  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTII  EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK  

5.1. FÖLDTANI, VÍZFÖLDTANI FELÉPÍTÉS 

5.1.1. MÉLYFÖLDTAN 

 

A Tura-1. CH kutató fúrás alapján a mezozoos alaphegységi aljzat 1500 m 

mélységben van, karsztos termálvízadó képződmény. Talphőmérséklet kb. 120 °C, 

kifolyó víz 95 °C. 

 

Rátelepül 1330-1500 m mélységközben a középső oligocén agyagmárga (Kiscelli 

Agyag Formáció), betelepülésként homokkő, mészkőrétegeket tartalmaz 

(időszakosan elsekélyesedő tengeraljzat). 

 

1170 –1330 m mélységközben a miocén andezitvulkánosság peremi képződménye, 

az andezittufa váltakozik tengeri agyagmárgával (Bádeni Agyag Formáció) és 

terresztikus eredetű homokkővel. 

 

1170-1000 m között a szarmata agyagmárga, homokkő rétegek váltakozása a 

jellemző. 
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Az alsópannóniai képződmények 250-1000 m mélységközben vannak. Már ezidőben 

megjelenik a jellegzetes K-Ny-i csapású vető, amely a felsőpleisztocén-pleisztocén-

óholocén során többször felújul. A vető Aszód K-i szélén az Aszód-Hatvan 30-as 

főközlekedési út és a Galga-völgy-i tereplépcső érintkezésénél található 

(pontosabban a tereplépcső a vetőmozgás következménye). 

A vetőtől É-ra (a laktanya területén is) hegyközi lagunás agyagmárga (szenes agyag 

és homok betelepülésekkel) található. 

A vetőtől D-re, a vasútállomás alatt is medencebelseji szürke agyagmárga, homokkő, 

aleurit a jellemző. 

A felsőpannon réteg 50-750 m között van, ebből gyakorlatilag is hasznosítható 

rétegvíztartó sorozat 50-250 m között található. 

A felsőpannóniai rétegsor fő képződménye a kiszáradó tavi tarka agyag (korábbi 

nevezéktanban felsőpliocén levantei tarka agyag) és homok, alárendeltebben 

mocsári agyag, homok, lignit, szenes agyag. 

5.1.2. SEKÉLYFÖLDTAN 

A pleisztocénben és holocénben a többször felújuló tektonikai tevékenység nyomán 

a 30-as úttal párhuzamos vető eredményeképpen jelentős különbség van az úttól É-

ra és D-re levő képződmények között. 

D-en a Galga-völgy tipikus alluviális völgy, (6.3.22. kistáj, Galga-völgy) az I. és II. 

terasz hosszan nyomozható, a III. terasz csak foszlányokban ismert. Bár a 

völgykitöltés anyaga viszonylag jó vízvezető homok, vízháztartási okból nem 

működik a partiszűrésű rendszer. 

A 30-as úttól É-ra az Ecskendi-dombság (6.3.23. kistáj Ecskendi-dombság) D-i széle 

jellemzően lösszel, lejtőlösszel és kevert, infúziós, agyagos lösszel fedett. 

A szemcsehalmaz agyagtartalma 40-60 %. 

A felszín alatt 2 m-en iszapos agyag, 5 m-en homokos agyag, 10 m-en iszapos 

agyag van, ezek az infúziós lösz jellemző keverékkomponensei. 

Talajjellemzők: talajképző kőzet: lösz, talajtípus: vályog. 
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Agyagásvány összetétel: közepes koncentrációban: illit, szmektit (montmorillonit), 

illit-szmektit kevert szerkezet. 

Gyengén savanyú talajokon a pH-pufferkapacitás gyenge. 

Szervesanyag tartalom 300-400 t/ha, ami jó szorpciós kapacitást jelent a felszíni 

szennyeződéseknek. Ezt támasztja alá a 100 cm-nél nagyobb termőréteg vastagság. 

5.1.3. VÍZFÖLDTAN 

5.1.3.1. TERMÁLKARSZTVÍZ 

Minthogy a Tura 1,-2,-3-i szénhidrogén kutató fúrásokat az 1950-es évek elején 

mélyítették, a dokumentációjuk hiányos. A T-4 fúrás 1963-ban mélyült, talpmélység 

2091 m, a szűrőzés 1881-2091 m közötti. Vízadó réteg eocén mészkő. 

Az üzemelési adatok kútkataszterenként eltérőek: 

Nyugalmi vízszint: +28 m és +6 m, a víztermelés 2000 és 1400 l/p, üzemi vízszintet 

egyik sem ad, kifolyó víz 95 °C-os. 

A mintegy 170 m vastag kiscelli agyag fedőréteg biztosítja a rétegtani védelmet, 

ugyanakkor kérdésessé teszi a felülről történő vízutánpótlást. 

 

5.1.3.2. HIDEG RÉTEGVÍZ 

Rétegvíztartók a felsőpannóniai rétegsorban kb. 50-250 m mélységközben vannak. 

Fajlagos vízhozamuk a kútkataszter szerint jellemzően 17 l/p/m, a K-30-ban 13 l/p/m, 

a K-35-ben 9 l/p/m, a B-27/a-ban 40 l/p/m, tehát a szórás nagy. 

A nyugalmi vízszintek is változatosak, -3,7-37,5 m. 

A helyi vízműkutak többsége is a felsőpannóniai homokrétegekből termeli a vizet. 

Jellemző felsőpannon rétegsor: 
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K-30 fúrás HM vasúti rakodón 

0-1,4 Talaj holocén 

1,4-3,4 Homok pleisztocén 

3,4-32 Homokos agyag felső pannon 

32-45 Homok 

45-46 Agyag 

46-51 Homok 

51-53,4 Agyag 

53,4-56,8 Homok 

56,8-79,4 Homokos agyag 

79,4-85,2 Homok 

85,2-91,8 Agyag 

91,8-96 Agyagos homok 

96-125,6 Agyag 

125,6-126 Homok 

126-157 Homokos agyag 

157-161 Homok 

161-175 Homokos agyag 

 

Nyugalmi vízszint: -3,7 m 

Üzemi vízszint: -14,1 m       Vízhozamok: 140 l/p         13,5 l/p/m 

 

A fajlagos vízhozam adatok zöme 7-40 l/p/m kivételesen 40 l/p/m, ez finomhomokos, 

iszapos, homokos vízadóra utal. 

A vízföldtani tömbszelvény azonban Aszód alatt felszínközelben (Kartal felé is, tehát 

nemcsak a Galga-völgyben) kavicsot, kavicsos homokot, homokos kavicsot jelöl. A 

fúrási rétegsorokban az aszódi fúrások egyikében sincs kavicsréteg, kivétel a HM 

létesítmény lehet, melynek  

nyugalmi vízszintje: +1,5 m,  

üzemi vízszint jellemzői:  

-7,4m 180 l/p 20,4 l/p/m 

-13,3m 300 l/p 19,6 l/p/m 

-18,3m 400 l/p 20,2 l/p/m 
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A kút szűrőzése 42-50,5 m között, kavicsos homokban van, de a fúrás részletes 

jellemzői nem ismertek. A fajlagos vízhozam adatai jellemzően nem kavicsos 

homokra utalnak. 

 

5.1.3.3. TALAJVÍZ 

Az Aszód területén levő két térszínemelet a talajvízben mutatkozik a 

legmarkánsabban. 

Az alsó térszín a Galga dilaviális völgye, amely elméletileg gradált terasz lenne, de a 

vízműkutak elemzése nem ezt mutatja. 

A parti szűrésű kutak (Törpevízmű K-40, K-41, K-42, K-43) mélysége 7-10 m, vízadó 

réteg a kútkataszter szerint Qkh, azaz negyedidőszaki kavicsos homok, tehát nagy 

fajlagos vízhozammal kellene rendelkezniük. A valóságban azonban csak a K-42. kút 

adja a 135 l/p/m fajlagos vízhozamot, a másik 3 kút ugyanezen paramétere 11-25 

l/p/m, inkább az agyagos homokra jellemző. 

A másik térszínemelet, a 30-as úttól É-ra lévő löszborította hátság talajvízföldtana 

alig ismert. 

A területen mélyült kutak lehatolnak a rétegvíztartókba, vélhetően azért, mert nincs 

talajvízszinten érdemlegesen kitermelhető mennyiségű talajvíz. 

A felszíni képződmények jó víznyelő és vízvezető képességű, jó vízraktározó, jó 

víztartó talajok. 

Vízvezetőképesség a szivattyúteszt alapján (1,9-4,8)*10-5 m/s. A fúrásminták 

laboratóriumi vizsgálata, összhangban a fúrásnaplók rétegleírásával, lényegesen 

kisebb vízvezetőképességet mutat, ez utóbbival van összhangban a fajlagos 

vízhozam, A-1 fúrásban 2 l/p/m, az A-4 fúrásban 1,6 l/p/m. 
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5.1.4. KOCKÁZATELEMZÉS 

5.1.4.1. TERMÁLKARSZTVÍZ 

A víztartó védett rétegtanilag a 170 m vastag, szálban álló kiscelli agyag által és 

hidraulikailag a + 28 m nyugalmi vízszint (óriási helyi pozitív nyomáspotenciál) által. 

 

5.1.4.2. HIDEG RÉTEGVÍZ 

A felsőpannóniai víztartó homokos rétegek be vannak ágyazva az agyagos vízzáró 

rétegekbe, rétegtani védelmük felülről lefelé növekszik. 40-50 m mélység alatti 

víztartók tekinthetők rétegtanilag védettnek. 

Nyugalmi vízszint kevéssel a talajvízszint felett van, így a gyenge pozitív 

nyomáspotenciál hidraulikai védelmet jelent. 

 

5.1.4.3. TALAJVÍZ 

A felszínközeli agyagos képződményekben levő vékony, homokos talajvíztartók 

viszonylag védettek rétegtanilag, az esetleges, felszínről induló szennyeződéssel 

szemben. 

Hidraulikus védelmük nincs. 

 

5.1.5. SZIVATTYÚTESZT EREDMÉNYEK 

A-1 fúrás 

So=3,78 

Q=1,3*10-4 m3/s 

H=1,6 

K=4,8*10-5 m/s 

Fajlagos vízhozam: 2,1 l/p/m 
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A-4 fúrás 

So=2,68 

Q=7,2*10-5 m3/s 

H=3 

K=1,9*10-5 m/s 

Fajlagos vízhozam: 1,6 l/p/m 

 

5.1.6. TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK 

 

A-4 Leírás Ip[%] n[%] n0[%] k[m/s] 

1 m Sötét, bordósszürke, kissé iszapos löszös, gyengén 
kötött agyag 19 27 <1 7,3*10-7 

2 m Világos, sárgásszürke, kissé mozaikos, kötött agyag 34 49 <1 7,3*10-9 

4 m Világos, barnásszürke, iszapos, löszös, gyengén kötött 
agyag 23 28 <1 5,0*10-7 

5 m Világos, barnásszürke, kötött agyag 31 46 <1 6,3*10-9 

6 m Világos, barnásszürke, mozaikos, foltos, kötött agyag 29 39 <1 1,2*10-8 

7 m Sötét, barnásszürke, mozaikos, közepesen kötött 
agyag 25 33 <1 8,8*10-8 

9 m 
Vegyes szemcsehalmaz: barnásszürke, kissé 
rozsdaeres, közepesen kötött agyagban kevés mállott 
murvatörmelék 

27 34 <1 8,7*10-8 

9,5 m Világos, barnásszürke, kissé mozaikos, kissé 
rozsdafoltos, közepesen kötött agyag 29 39 <1 6,6*10-8 

10 m 
Kevert szemcsehalmaz: világos, sárgásszürke, 
agyagban úsztatott murvatörmelék és vörösesbarna, 
közepesen kötött agyag 

25 32 <1 6,9*10-8 

11 m Kevert színű halmaz: világosszürke és bordós, 
rózsaszínű kötött agyag 32 44 <1 4,9*10-9 

12 m Világos, sárgásszürke, sötétbarna erezetes, kissé 
mozaikos szerkezetű, közepesen kötött agyag 28 47 <1 5,8*10-8 

13,5 m Világos, sárgásbarna, murvatörmelékes, kötött agyag 30 44 <1 9,9*10-9 

14 m Világos, sárgásbarna, feketeeres, kötött agyag 32 48 <1 7,0*10-9 
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A-1 Leírás Ip[%] n[%] n0[%] k[m/s] 

1 m Világos, sárgásszürke, kissé iszapos, löszös, 
közepesen kötött agyag 28 33 <1 7,9*10-8 

2 m Világos, sárgásszürke, kissé iszapos, löszös, kissé 
mozaikos, gyengén kötött agyag 18 28 <1 6,7*10-7 

4 m Világos, barnásszürke, iszapos, löszös, gyengén kötött 
agyag 22 28 <1 6,4*10-7 

6 m Vörösesbarna, kissé homokos, iszapos, közepesen 
kötött agyag 24 36 <1 4,7*10-8 

7 m Világos, barnásszürke, kissé mozaikos szerkezetű, 
kissé mállott-murvás, közepesen kötött agyag* 24 38 <1 2,9*10-8 

8 m Világos, barnásszürke, murvatörmelékes, közepesen 
kötött agyag* 28 33 <1 7,6*10-8 

9 m Világos, sárgásbarna, közepesen kötött agyag, nagyon 
kevés murvaszemcsével* 28 39 <1 5,6*10-8 

10 m Világos, bordó színű, mozaikszerkezetű, kötött agyag 30 44 <1 8,3*10-9 

12 m Vörösesbarna, közepesen kötött agyag, kevés 
murvatörmelékkel* 29 35 <1 9,3*10-8 

*Megjegyzés: az lp mérés érdekében a murvát az agyagtól el kell választani. 

A szivattyútesztből számolt vízvezetőképesség legalább 3 nagyságrenddel nagyobb, 

mint a fúrásminták laborvizsgálatának eredménye. 

Ennek legvalószínűbb oka a fúrástechnika általános problémájában keresendő: 

kemény kőzetek (Aszódon kötött agyag) közé települt néhány cm-es homokrétegek 

(számított összvastagságuk az A-1. fúrásban 2 m-ből 60 cm, az A-4. fúrásban 3 m-

ből 30 cm) 

A részletes tényfeltárás során kialakított védett furatokban az alábbi nyugalmi 

vízszinteket mértük 2011. február 24-én: 

5.1. sz. táblázat: Talajvíz nyomásszintek, 2011. február 24. 

Furat jele EOV Y EOV X 
Csőperem 
magasság 

Terepszint Vízszint Vízszint 

Mértékegység (m) (m) (mBf) (mBf) (m) (mBf) 

A-1 684562 256501 172,6 172,14 8,53 164,07 

A-2 684507 256516 173,1 172,53 8,81 164,29 

A-3 684589 256562 170,47 170,00 6,49 163,98 

A-4 684521 256682 169,62 169,23 5,73 163,89 

A-5 684455 256722 171,27 170,96 6,76 164,51 

A-6 684167 256572 175,64 174,57 12,195 163,445 

A-1 684562 256501 172,6 172,14 8,53 164,07 
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A mért értékek alapján szerkesztett talajvíz-nyomásszint állapotokat bemutató 

helyszínrajz az 5.1. sz. mellékletben található. 

 

 

5.2. KÉMIAI ANALITIKAI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

A tényfeltárás során mélyített, mintavételre alkalmas védett furatokból származó 

talaj- és talajvíz minták laboratóriumi vizsgálati eredményeit a következőkben 

mutatjuk be. A talaj és talajvíz mintákban mért szennyezőanyag koncentráció 

értékeket a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 2. sz. 

mellékletében meghatározott (B) szennyezettségi határértékekkel vetjük össze. A 

mintavételi pontok elhelyezkedését a 3.2. sz. mellékletben ábrázoltuk, a 

laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek az 5.2 sz. mellékletben találhatók. 

 

5.2.1. A TALAJ SZENNYEZETTSÉGE 

A tényfeltárás munkálatai során létesített furatokból vett talajmintákból toxikus fém és 

félfém, TPH és BTEX vizsgálatokat végeztettünk. 

A vizsgálati eredmények szerint egyetlen minta egyetlen komponensének 

koncentrációja sem haladta meg a B szennyezettségi határértéket. 

Összességében kijelenthető, hogy a feltárt talaj-állapotok további beavatkozást 

nem igényelnek. 
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5.2.2. A TALAJVÍZ SZENNYEZETTSÉGE 

A tényfeltárás munkálatai során létesített furatokból vett talajvíz mintákból toxikus 

fém és félfém, TPH, BTEX, VOCl (illékony halogénezett alifás szénhidrogének) és 

három minta esetében ÁVK vizsgálatokat végeztettünk.  

A vizsgálati eredmények szerint a TPH, BTEX, fém és félfém, illetve VOCl 

komponensek koncentrációja egyetlen esetben sem haladta meg a B 

szennyezettségi határértéket. Az általános vízkémiai paraméterek közül egy 

mintában a szulfát, két mintában a nitrát koncentráció haladta meg kis 

mértékben a B szennyezettségi határértéket. 

 

Összességében kijelenthető, hogy a feltárt talajvíz-állapotok további 

beavatkozást nem igényelnek. 
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66..  KKOOCCKKÁÁZZAATTFFEELLMMÉÉRRÉÉSS  

A vizsgálati eredmények alapján részletes környezeti és humán-egészségügyi 

kockázatelemzés elvégzése nem volt indokolt. 
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77..  JJAAVVAASSLLAATTOOKK  

A vizsgálati eredmények alapján a laktanya területén további környezetvédelmi célú 

beavatkozás tervezése, elvégzése nem indokolt. 
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88..  ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÁÁSS  

2005. évben a Magyar Honvédség 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred a laktanya 

bezárásával, felszámolásával kapcsolatos előzetes környezetvédelmi értékelés 

tárgyú dokumentációt nyújtott be a Közép–Duna-völgyi KTVF-hez. 

2006. évben hiánypótlás keretében a VITUKI Innosystem kft. 2001-ben készített 

teljes körű környezeti állapotfelmérése is benyújtásra került a Felügyelőséghez. A 

dokumentációban ismertetett eredmények alapján szennyezettség valószínűsíthető 

felszíni víz és talajnak nem minősülő földtani közeg esetén 2 ponton 2 mintában. 

Ezért a hatóság részletes tényfeltárás végzésére adott ki kötelezést KTVF: 41.673–

1/2009. számon. 

A részletes környezetvédelmi tényfeltárás munkálatai során 6 db ideiglenes 

mintavételi furatot mélyítettünk a még működő laktanya potenciális 

szennyezőforrásai közelében, illetve a korábbi feltárások során szennyezettséget 

mutató területeken. 

A fúrások során talajmintákat, a mintavételi pontok kiépítése után talajvíz mintákat 

vettünk. A talajmintákat toxikus fém és félfém, TPH és BTEX vizsgálatoknak, a 

talajvíz mintákat toxikus fém és félfém, TPH, BTEX, VOCl vizsgálatoknak vetettük 

alá. 

 

Talaj 

A vizsgálati eredmények szerint egyetlen minta egyetlen komponensének 

koncentrációja sem haladta meg a B szennyezettségi határértéket. 

Összességében kijelenthető, hogy a feltárt talaj-állapotok további beavatkozást 

nem igényelnek. 
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Talajvíz 

A vizsgálati eredmények szerint a TPH, BTEX, fém és félfém, illetve VOCl 

komponensek koncentrációja egyetlen esetben sem haladta meg a B 

szennyezettségi határértéket. Az általános vízkémiai paraméterek közül egy 

mintában a szulfát, két mintában a nitrát koncentráció haladta meg kis 

mértékben a B szennyezettségi határértéket. 

Összességében kijelenthető, hogy a feltárt talajvíz-állapotok további 

beavatkozást nem igényelnek. 



 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK: 



 

 

 

 

 

1.1. sz. melléklet: A vizsgált terület átnézetes helyszínrajza (M=1:10 000) 
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1.2. sz. melléklet: A földhivatali térkép és a tulajdoni lapok másolata 









 

 

 

 

 

1.3. sz. melléklet: Tervezői jogosultság igazolása 













 

 

 

 

 

1.4. sz. melléklet:  Megbízás 





 

 

 

 

 

2.1. sz. melléklet: Tényfeltárást elrendelő határozat másolata 















 

 

 

 

 

3.1. sz. melléklet: Az ideiglenes mintavételi furatok elhelyezkedése 
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3.2. sz. melléklet: Fúrási naplók másolatai 



Fúrási napló AGRUNIVER HOLDING Kft. 

2100 Gödöllő Ganz Ábrahám u. 2. Pf:56. 
Telefon: 28/417-463     Fax: 28/415-964 

NAT által NAT-1-1354/2007 számon akkreditált mintavételi szervezet 

 

Változat: 03 Kiadva: 2007. 12. 29. Intranet / ISO / Formalapok / Fúrási napló Oldalszám: 1/1 
 

Megrendelő: HM Infrastrukturális Ügynökség Munka neve: HM Aszód Tényfeltárás 

Szolgáltató / alvállalkozó: Agruniver Holding Kft. Fúrómester neve:  Munkaszám: 352 

(Kút)fúrás során felveendő adatok 

Fúrás ideje: 2010.12.21. Helyszín: Aszód Fúrás jele: A1 

Rétegsor: Lásd 1. sz. mellékletben, melyben szerepeljen, hogy érzékszervileg (organoleptikusan) van-e valamely rétegben szennyezés. 
Ha rétegkizárás van, legyen feltüntetve, hogy milyen mélységben és milyen anyagból van. 

Fúrás módja: Gépi kanál Fúrásátmérő (mm): 190 Kút talpmélysége (m): 12 

Béléscső anyaga: PVC Béléscső átmérő (mm): 125 Kútfej felszíntől mért magassága (m):  

Nyugalmi vízszint 
mérésének ideje: 

 Nyugalmi vízszint 
csőperemtől (m): 

 Megütött vízszint mélysége 
a felszíntől (m): 

8,7 

Szűrőzés hossza (-tól –ig) felszíntől mérve (m): 8-10 Iszapzsák hossza (m): 2 
Közelítőleg (mérőszalaggal) bemért helye helyszínrajzon ábrázolva: lásd. külön mellékletben. 

A fúrási napló csak a várható mintavételi pontok helyszín-, illetve vázlatrajzon történő ábrázolásával teljes! 
Azoknak a mintáknak a listája (talaj, talajvíz), melyek analitikai vizsgálatra le lettek adva, megjelölve a vizsgálati irányokat. 

Ezt helyettesítheti a Mintaátadási jegyzőkönyv vagy a Mintavételi összesítő is. 

Megjegyzés:  

Helyszíni mintavétel, rétegleírás 

Helyszíni mintavétel ideje:  Végezte (név, beosztás, aláírás):  
A Talajvizsgálat műveleti utasítás szerint. Rétegminőség meg-

határozásának módja:  

Mintavételi tervre, műveleti utasításra való hivatkozás, stb. Mintavétel, minta 
előkészítés módja:  

Mélység (m) Réteg minősége Megjegyzés∗∗∗∗ 
Vizsgálatra szánt 

minta jele 
Minták vizsgálati 

iránya 

0,0-0,9 Sötétbarna homokos agyag    

0,9-5,8 Világosbarna agyagos homok, homokos agyag    

5,8-6,8 Vöröses homokos barna agyag    

6,8-7,5 Barna homokos agyag (meszes?)    

7,5-9,6 Barna finomhomokos, iszapos agyag, puhul    

9,6-11,2 Kemény agyag, köves, száraz    

11,2-12  kemény, kötött agyag    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintavételi pontra vonatkoznak! 
A jegyzőkönyv az Agruniver Holding Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható! 

∗∗∗∗ = Réteg szennyezettsége, megütött talajvíz, a minták kezelésével, tartósításával kapcsolatos feljegyzések, a szabványos előírástól való bármilyen 
eltérés, egyéb (pl. környezeti feltételek) 



Fúrási napló AGRUNIVER HOLDING Kft. 

2100 Gödöllő Ganz Ábrahám u. 2. Pf:56. 
Telefon: 28/417-463     Fax: 28/415-964 

NAT által NAT-1-1354/2007 számon akkreditált mintavételi szervezet 

 

Változat: 03 Kiadva: 2007. 12. 29. Intranet / ISO / Formalapok / Fúrási napló Oldalszám: 1/1 
 

Megrendelő: HM Infrastrukturális Ügynökség Munka neve: HM Aszód Tényfeltárás 

Szolgáltató / alvállalkozó: Agruniver Holding Kft. Fúrómester neve:  Munkaszám: 352 

(Kút)fúrás során felveendő adatok 

Fúrás ideje: 2010.12.21. Helyszín: Aszód Fúrás jele: A2 

Rétegsor: Lásd 1. sz. mellékletben, melyben szerepeljen, hogy érzékszervileg (organoleptikusan) van-e valamely rétegben szennyezés. 
Ha rétegkizárás van, legyen feltüntetve, hogy milyen mélységben és milyen anyagból van. 

Fúrás módja: Gépi kanál Fúrásátmérő (mm): 190 Kút talpmélysége (m): 10 

Béléscső anyaga: PVC Béléscső átmérő (mm): 125 Kútfej felszíntől mért magassága (m):  

Nyugalmi vízszint 
mérésének ideje: 

 Nyugalmi vízszint 
csőperemtől (m): 

 Megütött vízszint mélysége 
a felszíntől (m): 

8,7 

Szűrőzés hossza (-tól –ig) felszíntől mérve (m): 8-9,5 Iszapzsák hossza (m): 0,5 
Közelítőleg (mérőszalaggal) bemért helye helyszínrajzon ábrázolva: lásd. külön mellékletben. 

A fúrási napló csak a várható mintavételi pontok helyszín-, illetve vázlatrajzon történő ábrázolásával teljes! 
Azoknak a mintáknak a listája (talaj, talajvíz), melyek analitikai vizsgálatra le lettek adva, megjelölve a vizsgálati irányokat. 

Ezt helyettesítheti a Mintaátadási jegyzőkönyv vagy a Mintavételi összesítő is. 

Megjegyzés:  

Helyszíni mintavétel, rétegleírás 

Helyszíni mintavétel ideje:  Végezte (név, beosztás, aláírás):  
A Talajvizsgálat műveleti utasítás szerint. Rétegminőség meg-

határozásának módja:  

Mintavételi tervre, műveleti utasításra való hivatkozás, stb. Mintavétel, minta 
előkészítés módja:  

Mélység (m) Réteg minősége Megjegyzés∗∗∗∗ 
Vizsgálatra szánt 

minta jele 
Minták vizsgálati 

iránya 

0,0-0,4 Köves homok, feltöltés    

0,4-5,5 Barna homokos agyag, agyagos homok, ~4m-nél puha, 
finomhomokos 

   

5,5-6,5 Sötétbarna agyag (keményebb)    

6,5-7,0 Világosbarna kemény agyag    

7,0-7,5 Világosbarna murvatörmelékes agyag    

7,5-9,2 Világosbarna murvás agyag, puhább, iszapos    

9,2-10,0  Vörösesbarna iszapos agyag    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintavételi pontra vonatkoznak! 
A jegyzőkönyv az Agruniver Holding Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható! 

∗∗∗∗ = Réteg szennyezettsége, megütött talajvíz, a minták kezelésével, tartósításával kapcsolatos feljegyzések, a szabványos előírástól való bármilyen 
eltérés, egyéb (pl. környezeti feltételek) 



Fúrási napló AGRUNIVER HOLDING Kft. 

2100 Gödöllő Ganz Ábrahám u. 2. Pf:56. 
Telefon: 28/417-463     Fax: 28/415-964 

NAT által NAT-1-1354/2007 számon akkreditált mintavételi szervezet 

 

Változat: 03 Kiadva: 2007. 12. 29. Intranet / ISO / Formalapok / Fúrási napló Oldalszám: 1/1 
 

Megrendelő: HM Infrastrukturális Ügynökség Munka neve: HM Aszód Tényfeltárás 

Szolgáltató / alvállalkozó: Agruniver Holding Kft. Fúrómester neve:  Munkaszám: 352 

(Kút)fúrás során felveendő adatok 

Fúrás ideje: 2010.12.21. Helyszín: Aszód Fúrás jele: A3 

Rétegsor: Lásd 1. sz. mellékletben, melyben szerepeljen, hogy érzékszervileg (organoleptikusan) van-e valamely rétegben szennyezés. 
Ha rétegkizárás van, legyen feltüntetve, hogy milyen mélységben és milyen anyagból van. 

Fúrás módja: Gépi kanál Fúrásátmérő (mm): 190 Kút talpmélysége (m): 9 

Béléscső anyaga: PVC Béléscső átmérő (mm): 125 Kútfej felszíntől mért magassága (m):  

Nyugalmi vízszint 
mérésének ideje: 

 Nyugalmi vízszint 
csőperemtől (m): 

 Megütött vízszint mélysége 
a felszíntől (m): 

7,5 

Szűrőzés hossza (-tól –ig) felszíntől mérve (m): 7-8,5 Iszapzsák hossza (m): 0,5 
Közelítőleg (mérőszalaggal) bemért helye helyszínrajzon ábrázolva: lásd. külön mellékletben. 

A fúrási napló csak a várható mintavételi pontok helyszín-, illetve vázlatrajzon történő ábrázolásával teljes! 
Azoknak a mintáknak a listája (talaj, talajvíz), melyek analitikai vizsgálatra le lettek adva, megjelölve a vizsgálati irányokat. 

Ezt helyettesítheti a Mintaátadási jegyzőkönyv vagy a Mintavételi összesítő is. 

Megjegyzés:  

Helyszíni mintavétel, rétegleírás 

Helyszíni mintavétel ideje:  Végezte (név, beosztás, aláírás):  
A Talajvizsgálat műveleti utasítás szerint. Rétegminőség meg-

határozásának módja:  

Mintavételi tervre, műveleti utasításra való hivatkozás, stb. Mintavétel, minta 
előkészítés módja:  

Mélység (m) Réteg minősége Megjegyzés∗∗∗∗ 
Vizsgálatra szánt 

minta jele 
Minták vizsgálati 

iránya 

0,0-7,9 Barna homokos agyag, agyagos homok    

 ~5,7 m puhább, iszapos    

 ~ 7,2 m nedves, puha    

7,9-9,0 Agyag, száraz, murvás    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintavételi pontra vonatkoznak! 
A jegyzőkönyv az Agruniver Holding Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható! 

∗∗∗∗ = Réteg szennyezettsége, megütött talajvíz, a minták kezelésével, tartósításával kapcsolatos feljegyzések, a szabványos előírástól való bármilyen 
eltérés, egyéb (pl. környezeti feltételek) 



Fúrási napló AGRUNIVER HOLDING Kft. 

2100 Gödöllő Ganz Ábrahám u. 2. Pf:56. 
Telefon: 28/417-463     Fax: 28/415-964 

NAT által NAT-1-1354/2007 számon akkreditált mintavételi szervezet 

 

Változat: 03 Kiadva: 2007. 12. 29. Intranet / ISO / Formalapok / Fúrási napló Oldalszám: 1/1 
 

Megrendelő: HM Infrastrukturális Ügynökség Munka neve: HM Aszód Tényfeltárás 

Szolgáltató / alvállalkozó: Agruniver Holding Kft. Fúrómester neve:  Munkaszám: 352 

(Kút)fúrás során felveendő adatok 

Fúrás ideje: 2010.12.22. Helyszín: Aszód Fúrás jele: A4 

Rétegsor: Lásd 1. sz. mellékletben, melyben szerepeljen, hogy érzékszervileg (organoleptikusan) van-e valamely rétegben szennyezés. 
Ha rétegkizárás van, legyen feltüntetve, hogy milyen mélységben és milyen anyagból van. 

Fúrás módja: Gépi kanál Fúrásátmérő (mm): 190 Kút talpmélysége (m): 14 

Béléscső anyaga: PVC Béléscső átmérő (mm): 125 Kútfej felszíntől mért magassága (m):  

Nyugalmi vízszint 
mérésének ideje: 

 Nyugalmi vízszint 
csőperemtől (m): 

 Megütött vízszint mélysége 
a felszíntől (m): 

5 

Szűrőzés hossza (-tól –ig) felszíntől mérve (m): 5-8 Iszapzsák hossza (m): 0 
Közelítőleg (mérőszalaggal) bemért helye helyszínrajzon ábrázolva: lásd. külön mellékletben. 

A fúrási napló csak a várható mintavételi pontok helyszín-, illetve vázlatrajzon történő ábrázolásával teljes! 
Azoknak a mintáknak a listája (talaj, talajvíz), melyek analitikai vizsgálatra le lettek adva, megjelölve a vizsgálati irányokat. 

Ezt helyettesítheti a Mintaátadási jegyzőkönyv vagy a Mintavételi összesítő is. 

Megjegyzés:  

Helyszíni mintavétel, rétegleírás 

Helyszíni mintavétel ideje:  Végezte (név, beosztás, aláírás):  
A Talajvizsgálat műveleti utasítás szerint. Rétegminőség meg-

határozásának módja:  

Mintavételi tervre, műveleti utasításra való hivatkozás, stb. Mintavétel, minta 
előkészítés módja:  

Mélység (m) Réteg minősége Megjegyzés∗∗∗∗ 
Vizsgálatra szánt 

minta jele 
Minták vizsgálati 

iránya 

0,0-1,2 Sötétbarna homokos agyag    

1,2-4,8 Világosbarna agyagos homok, homokos agyag, 3,2től 
puhul, iszapos(?) 

   

4,8-5,8 Puha iszapos homokos agyag    

5,8-6,2 Kemény barna agyag, száraz    

6,2-8,5 Sötétbarna kemény kötött agyag száraz    

8,5-9,3 Világosbarna kemény agyag, 9,2 apró köves, száraz    

9,3-10,3 Kavicsos agyag, szürkésbarna, vöröses, kemény kötött    

10,3-11,5 Szürke agyag, kemény kötött    

11,5-13,5 Vörösesbarna kemény kötött agyag, meszes(?) 13-tól 
kőszórványos, meszes(?) 

   

13,5-14 Barna agyag, kemény, kötött    

     

 Visszatömedékelve 8,0 m-ig    

     

     

     

     

     

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintavételi pontra vonatkoznak! 
A jegyzőkönyv az Agruniver Holding Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható! 

∗∗∗∗ = Réteg szennyezettsége, megütött talajvíz, a minták kezelésével, tartósításával kapcsolatos feljegyzések, a szabványos előírástól való bármilyen 
eltérés, egyéb (pl. környezeti feltételek) 



Fúrási napló AGRUNIVER HOLDING Kft. 

2100 Gödöllő Ganz Ábrahám u. 2. Pf:56. 
Telefon: 28/417-463     Fax: 28/415-964 

NAT által NAT-1-1354/2007 számon akkreditált mintavételi szervezet 

 

Változat: 03 Kiadva: 2007. 12. 29. Intranet / ISO / Formalapok / Fúrási napló Oldalszám: 1/1 
 

Megrendelő: HM Infrastrukturális Ügynökség Munka neve: HM Aszód Tényfeltárás 

Szolgáltató / alvállalkozó: Agruniver Holding Kft. Fúrómester neve:  Munkaszám: 352 

(Kút)fúrás során felveendő adatok 

Fúrás ideje: 2010.12.22. Helyszín: Aszód Fúrás jele: A5 

Rétegsor: Lásd 1. sz. mellékletben, melyben szerepeljen, hogy érzékszervileg (organoleptikusan) van-e valamely rétegben szennyezés. 
Ha rétegkizárás van, legyen feltüntetve, hogy milyen mélységben és milyen anyagból van. 

Fúrás módja: Gépi kanál Fúrásátmérő (mm): 190 Kút talpmélysége (m): 9 

Béléscső anyaga: PVC Béléscső átmérő (mm): 125 Kútfej felszíntől mért magassága (m):  

Nyugalmi vízszint 
mérésének ideje: 

 Nyugalmi vízszint 
csőperemtől (m): 

 Megütött vízszint mélysége 
a felszíntől (m): 

6,3 

Szűrőzés hossza (-tól –ig) felszíntől mérve (m): 6-8,5 Iszapzsák hossza (m): 0,5 
Közelítőleg (mérőszalaggal) bemért helye helyszínrajzon ábrázolva: lásd. külön mellékletben. 

A fúrási napló csak a várható mintavételi pontok helyszín-, illetve vázlatrajzon történő ábrázolásával teljes! 
Azoknak a mintáknak a listája (talaj, talajvíz), melyek analitikai vizsgálatra le lettek adva, megjelölve a vizsgálati irányokat. 

Ezt helyettesítheti a Mintaátadási jegyzőkönyv vagy a Mintavételi összesítő is. 

Megjegyzés:  

Helyszíni mintavétel, rétegleírás 

Helyszíni mintavétel ideje:  Végezte (név, beosztás, aláírás):  
A Talajvizsgálat műveleti utasítás szerint. Rétegminőség meg-

határozásának módja:  

Mintavételi tervre, műveleti utasításra való hivatkozás, stb. Mintavétel, minta 
előkészítés módja:  

Mélység (m) Réteg minősége Megjegyzés∗∗∗∗ 
Vizsgálatra szánt 

minta jele 
Minták vizsgálati 

iránya 

0,0-0,3 Humuszos homok    

0,3-1,4 Világosbarna homokos agyag, puha    

1,4-2,1 Barna kötöttebb agyag    

2,1-7,2 Világosbarna homokos agyag    

 ~4,5 m-től iszapos, puhább    

 ~5,5 m-től vöröses, nedves    

7,2-9,0 Barna kötött, száraz agyag    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintavételi pontra vonatkoznak! 
A jegyzőkönyv az Agruniver Holding Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható! 

∗∗∗∗ = Réteg szennyezettsége, megütött talajvíz, a minták kezelésével, tartósításával kapcsolatos feljegyzések, a szabványos előírástól való bármilyen 
eltérés, egyéb (pl. környezeti feltételek) 



Fúrási napló AGRUNIVER HOLDING Kft. 

2100 Gödöllő Ganz Ábrahám u. 2. Pf:56. 
Telefon: 28/417-463     Fax: 28/415-964 

NAT által NAT-1-1354/2007 számon akkreditált mintavételi szervezet 

 

Változat: 03 Kiadva: 2007. 12. 29. Intranet / ISO / Formalapok / Fúrási napló Oldalszám: 1/1 
 

Megrendelő: HM Infrastrukturális Ügynökség Munka neve: HM Aszód Tényfeltárás 

Szolgáltató / alvállalkozó: Agruniver Holding Kft. Fúrómester neve:  Munkaszám: 352 

(Kút)fúrás során felveendő adatok 

Fúrás ideje: 2010.12.22. Helyszín: Aszód Fúrás jele: A6 

Rétegsor: Lásd 1. sz. mellékletben, melyben szerepeljen, hogy érzékszervileg (organoleptikusan) van-e valamely rétegben szennyezés. 
Ha rétegkizárás van, legyen feltüntetve, hogy milyen mélységben és milyen anyagból van. 

Fúrás módja: Gépi kanál Fúrásátmérő (mm): 190 Kút talpmélysége (m): 12 

Béléscső anyaga: PVC Béléscső átmérő (mm): 125 Kútfej felszíntől mért magassága (m):  

Nyugalmi vízszint 
mérésének ideje: 

 Nyugalmi vízszint 
csőperemtől (m): 

 Megütött vízszint mélysége 
a felszíntől (m): 

9,5 

Szűrőzés hossza (-tól –ig) felszíntől mérve (m): 9-11,5 Iszapzsák hossza (m): 0,5 
Közelítőleg (mérőszalaggal) bemért helye helyszínrajzon ábrázolva: lásd. külön mellékletben. 

A fúrási napló csak a várható mintavételi pontok helyszín-, illetve vázlatrajzon történő ábrázolásával teljes! 
Azoknak a mintáknak a listája (talaj, talajvíz), melyek analitikai vizsgálatra le lettek adva, megjelölve a vizsgálati irányokat. 

Ezt helyettesítheti a Mintaátadási jegyzőkönyv vagy a Mintavételi összesítő is. 

Megjegyzés:  

Helyszíni mintavétel, rétegleírás 

Helyszíni mintavétel ideje:  Végezte (név, beosztás, aláírás):  
A Talajvizsgálat műveleti utasítás szerint. Rétegminőség meg-

határozásának módja:  

Mintavételi tervre, műveleti utasításra való hivatkozás, stb. Mintavétel, minta 
előkészítés módja:  

Mélység (m) Réteg minősége Megjegyzés∗∗∗∗ 
Vizsgálatra szánt 

minta jele 
Minták vizsgálati 

iránya 

0,0-0,8 Barna humuszos homok    

0,8-2,3 Világosbarna puha homokos agyag    

2,3-4,7 Világosbarna iszapos, agyagos homok    

4,7-5,8 Világosbarna enyhén agyagos, iszapos homok    

5,8-6,7 Barna homokos agyag    

6,7-7,3 Világosbarna mészcsíkos agyag    

7,3-9,2 Világosbarna homokos iszap    

9,2-11,5 Világosbarna iszapos homok    

11,5-12,0 Világosbarna homokos agyag, száraz    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintavételi pontra vonatkoznak! 
A jegyzőkönyv az Agruniver Holding Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható! 

∗∗∗∗ = Réteg szennyezettsége, megütött talajvíz, a minták kezelésével, tartósításával kapcsolatos feljegyzések, a szabványos előírástól való bármilyen 
eltérés, egyéb (pl. környezeti feltételek) 



 

 

 

 

 

5.1. sz. melléklet: A talajvíz nyomásszintjeit ábrázoló helyszínrajz 
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5.2. sz. melléklet: Kémiai analitikai vizsgálati jegyzőkönyvek 






































